
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete
a "Beloianniszért" díj adományozásáról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a)  és  i)  pontjában  meghatározott  jogalkotási  hatáskörében,  a  Magyarország  címerének  és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. Törvény 22.§ 
(1)  bekezdés  d)  pontjában  és  a  24.  §  (9)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a 
következőket rendeli el.

1.§

(1) Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beloiannisz községhez kötődő, 
huzamosabb időn át  végzett  kiemelkedő tevékenységek,  teljesítmények  megbecsülésére  és 
elismerésére megalapítja a "Beloianniszért" díjat (továbbiakban: Díj).
(2) A díj adományozásának alapjául szolgáló tevékenység lehet különösen
a) gazdasági gyarapodást eredményező
b) szellemi érték gyarapítását eredményező
c) kulturális
d) közművelődési
e) oktatási
f) egészségügyi
g) gyermek- és ifjúságvédelmi
h) közéleti 
i) kiemelkedő sportteljesítmény
j) a lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő színvonalú tevékenység.

2.§

(1)  A  Díj  adományozható  természetes  személynek  vagy  jogi  személynek,  egyházi  jogi 
személynek, vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek.
(2) A Díj posztumusz díjként is adományozható.
(3) A Díj állampolgárságra tekintet nélkül adományozható.
(4)  Amennyiben a Díjat nem természetes személy részére adományozzák, átvételére a jogi 
személy vagy a jogi személyiség nélküli szervezet vezetője jogosult.
(5) A Díj posztumusz adományozása esetén Díjat a díjazott özvegye vagy örököse veszi át.

3.§

(1) A Díjjal az adományozást igazoló oklevél és emlékplakett jár.
(2) A díszes kivitelű oklevél tartalmazza
a) a „Beloianniszért” Díj elnevezést
b) a község címerét, 
c) az adományozás jogcímét,
d) az adományozott nevét /beosztását/,
e) az adományozó határozat számát, keltét,
f) a polgármester aláírását,
g) az önkormányzat bélyegző-lenyomatát.



(3) A rézből készült emlékplakett 9 cm átmérőjű egyik oldalán díszített, melynek a közepén a 
Beloiannisz  Község  címere  található,  a  címe  alatt  a  „Beloianniszért”  díj  feliratot  és  az 
évszámot tartalmazza.

4.§

A „Beloianniszért” díjból évente egy darab adományozható.

5.§

(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester,
b) a képviselő-testület bármely tagja.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt személyi adatait
b) a javaslat indokát, a jelölt személynek a díjazás alapjául szolgáló érdemeit
c) a jelölt személy Beloianniszhoz való kötődését
d) a javaslatot tevő személy nevét és sajátkezű aláírását.
(3) A javaslatokat írásban, legkésőbb minden év július 15. napjáig lehet benyújtani a Besnyői 
Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén, a Képviselő-testülethez címezve. 
(4) A javaslatokról a képviselő-testület dönt egyszerű többséggel.
(5) A képviselő-testület minden tagja a szavazás során kizárólag egy jelöltet támogathat igen 
szavazattal. 

6.§

A Díjat  ünnepélyes  keretek között  a Képviselő-testület  nevében a polgármester  adja át  az 
államalapítás tiszteletére szervezett ünnepségen.

7.§

(1) Érdemtelenné válik az adományozott, ha
a) szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, vagy 
b)  olyan  magatartást  tanúsít,  életmódot  folytat,  amely  súlyosan  sérti  a  közösség  érdekeit, 
erkölcsi normáit, s a közösség széles körének elitélését, megbotránkozását váltja ki.
(2)  A  Díj  visszavonása  az  (1)  bekezdésben  foglalt  feltétel  fennállása  esetén  bármikor 
kezdeményezhető. 
(3) A Díj visszavonására az adományozásra vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.  

8.§

(1) A kitüntetés adományozásáról, vagy visszavonásáról a lakosságot - a helyben szokásos 
módon - tájékoztatni kell.
(2) A tájékoztatásról a jegyző gondoskodik.

9.§



(1)  Az  elismerés  adományozásának  költségeit,  pénzügyi  fedezetét  az  önkormányzat  éves 
költségvetésében kell biztosítani.
(2)  A  Díj  adományozásáról  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Beloianniszi 
Kirendeltségén  nyilvántartást  kell  vezetni.  A  nyilvántartásnak  tartalmaznia  kell  az 
adományozás évét, a díjazott nevét.

10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Papalexisz Kosztasz dr. Bugyi Katalin
                polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2013. június 28.-án.

Biró Brigitta
jegyzői referens


